HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hondenschool ‘De Vlaamse Ardennen’
Wij helpen u uw hond gehoorzaam te maken en dit in een prettige en ontspannen sfeer zodat u
een rustige, sociale en welopgevoede hond bekomt tegenover andere mensen en dieren.Teneinde
het voor iedereen op de hondenschool aangenaam te maken, zowel naast als op de terreinen,
werden er een aantal richtlijnen opgesteld m.a.w, dit is het huishoudelijk reglement waar iedereen
op de hondenschool zich dient naar te gedragen.
1. Elke hond is toegelaten, rashond of niet.
2. Elke hond dient ingeënt te zijn. Het inentingsboekje wordt de eerste les meegebracht of
bij inschrijving. De hond dient jaarlijks heringeënt te worden tegen : Hepatitis,
hondenziekte, leptospirosis, para-influenza (virale kennelhoest), Bordetella Bronchiseptica
(bacteriële kennelhoest) en parvovirosis.
3. De lidkaart dient steeds door de geleider afgehaald te worden na inschrijving.
4. De geleider dient steeds zijn geldige lidkaart bij zich te hebben tijdens de les en dient op
vraag van de instructeur en/of bestuur vertoond te worden.
5. Prikbanden zijn ten strengste verboden.
6. Loopse teven worden niet op het terrein of in het clubhuis toegelaten.
7. Minimum leeftijd van de geleider is op 14 jaar vastgesteld. Tevens moet de geleider zijn
hond steeds meester blijven. Uitzonderingen zullen besproken en beslist worden door het
bestuur.
8. Op alle eigendommen van de hondenschool dienen de honden steeds aangelijnd te zijn. Dit
zowel buiten, op en rond de terreinen,binnen in het clubhuis/kantine en tijdens de
activiteiten georganiseerd door de hondenschool.
9. De geleider dient zijn hond steeds onder controle te houden EN vast te houden.
10. De geleider is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn hond zowel op de terreinen als er
buiten / clubhuis – kantine.
11. De geleider die te laat komt in de les dient eerst de instructeur om toelating te vragen
alvorens het terrein te betreden. De geleider mag maximum 5 min te laat komen na het
starten van de les, indien later zal de toegang geweigerd worden om nog deel te nemen aan
de les. Wij vragen dus om op tijd aanwezig te zijn, dit om uniformiteit binnen de lessen te
verzekeren.
12. Eveneens wordt vroegtijdig vertrek uit de les gemeld bij de instructeur. De geleiders
betreden het terrein enkel samen met de lesgevende instructeur

13. Het is enkel de geleider die met de hond op het terrein gaat; familie en andere
toeschouwers blijven buiten het terrein achter de omheining; zodat deze de geleiders
niet kunnen storen.
14. Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider veranderen en mogen geleiders
niet met meer dan één hond oefenen
15. De geleider dient voor de les zijn hond zijn behoeften te laten doen op het daarvoor
voorziene terrein alvorens het oefenterrein te betreden.
16. De uitwerpselen dienen door de geleider onmiddellijk te worden opgeruimd dmv poepzakje
en dient gedeponeerd te worden in de door de hondenschool voorziene witte vuilbakjes.
17. Slaan (zelfs met de leiband) of stampen op de hond is ten strengste verboden. Iedere
hondonvriendelijke handeling leidt tot uitsluiting uit de les.
18. Iedere geleider voorziet zich van zijn eigen apport en houdt die de ganse les bij zich.
19. Er moet gewerkt worden met een voldoende lange leiband (+- 120 cm)
20. Bevelen gegeven door de instructeur dienen steeds opgevolgd te worden. Er is geen plaats
voor persoonlijke initiatieven. Als basis hiervoor dient het programma van de KKUSH.
21. De instructeurs mogen bepaalde geleiders weigeren in hun les (bijv. bij dronkenschap,
onverantwoorde correcties, brutaliteit, ...). Indien een geleider of een hond de les stoort,
kan hij verplicht worden de les te verlaten.
22. Indien de geleider wenst deel te nemen aan overgangsproeven moet de geleider minimum 5
lessen actief gevolgd hebben tussen twee overgangen in en in desbetreffende klas, zodat
de instructeurs een beeld hebben van het gedrag en houding van zowel de hond als de
geleider.
23. Om te slagen in een overgangsproef moet de geleider minimum 75/100 behalen en op
iedere oefening het minimum, de helft van de punten behalen. Herkansen voor een
oefening is niet mogelijk.
24. Dronkenschap in het algemeen op de terreinen wordt niet getolereerd
25. Tijdens de les en op de terreinen is het verboden te roken.
26. Tijdens de les is het gebruik van de gsm niet toegestaan, tenzij in noodgevallen. Vergeet
hem na de les niet opnieuw aan te zetten.
27. Bij problemen kan men zich steeds wenden tot het Bestuur.
28. Indien het nodig geacht wordt door het Bestuur aanpassingen te doen aan het reglement
zal ieder lid van de wijziging(en) verwittigd worden en verplicht zijn deze te aanvaarden.
29. Zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur heeft geen enkel lid het recht in naam
van de club op te treden of verbintenissen aan te gaan, ook al zijn die slechts principieel.
30. In geen enkel geval zullen er lidgelden terugbetaald worden aan de leden welke hun
ontslag geven, uitgesloten worden of om welke andere reden ook.
31. Het lidgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het Bestuur. Het lidgeld moet 14
dagen voor de vervaldag hernieuwd worden.

32. Het is ten strengste verboden buiten de lesuren de terreinen te betreden zowel door
leden als niet-leden. Alle verantwoordelijkheid wordt in dit verband van de hand gewezen.
33. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten tot oefenterreinen en clubhuis.
34. Het bestuur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door leden aangerichte
schade aan derden, en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen buiten de
oefenterreinen.
35. Het is ten strengste verboden artikelen te verhandelen of te verkopen die enig nadeel
berokkenen aan de hondenschool.
36. Het logo van de hondenschool mag door geen enkel lid of niet-lid gebruikt worden zonder
schriftelijke toestemming van het Bestuur. Plagiaat leidt tot gerechtelijke vervolging.

Een opgevoede hond is geen last
maar een echt plezier voor
het gezin en ook voor zijn omgeving.

